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NVWA: naleving regels
middelengebruik ondermaats
De NVWA stelt na onderzoek vast dat 45 procent van de bloembollenkwekers de regels voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen niet correct naleeft. De KAVB stelt echter vast
dat de meeste overtredingen worden veroorzaakt door telers die
onkruidbestrijdingsmiddelen gebruiken die wel in Nederland
zijn toegelaten, maar niet in hun teelt.
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D

e naleving van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden binnen
de doelgroep bloembollen is laag. Dat
meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in het rapport ‘Nalevingsindicatie Bloembollen 2014’. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek stelt de NVWA dat 55
procent van de bollenkwekers de regels naleeft.
Het percentage is gebaseerd op die afwijkingen,
waarbij verwijtbaar handelen door de gebruiker vastgesteld kon worden met een boete tot
gevolg.
Bij de 100 gecontroleerde bedrijven zijn 100
gewasmonsters en 54 grondmonsters genomen.
Bij 49 bedrijven werd in het gewas- of grondmonster niet toegelaten werkzame stoffen aangetroffen. Uit onderzoek bleek dat bij 20 van de
49 bedrijven, waar niet toegelaten werkzame
stoffen zijn aangetroffen in de monsters, sprake
was van verwijtbaar handelen.
Van de 80 bedrijven, waar de monsters wel
akkoord zijn bevonden, bleek na administratief onderzoek dat bij 25 bedrijven toch sprake
was van verwijtbaar handelen. Hiervoor hebben

deze bedrijven een boete gekregen. In totaal is
45 procent van de bedrijven op de vingers getikt.
De lage scores op naleving doen zich in vrijwel
alle teelten voor, met uitzondering van tulp. Bij
dat gewas bleek de naleving duidelijk hoger. De
meeste bedrijven zijn beboet voor het gebruik
van niet-toegelaten middelen of gebruik van
middelen in strijd met de voorschriften. Een
enkel bedrijf kreeg een boete voor het op voorraad hebben van niet-toegelaten middelen en
niet voldoen aan de administratieve voorschriften. Het beeld uit de meest recente rapportage
is vergelijkbaar met de resultaten van een vergelijkbare meting uit 2010.

GEPUZZEL
De KAVB betreurt de uitkomsten van het onderzoek van de NVWA. De brancheorganisatie
plaatst echter een aantal kanttekeningen en
denkt dat de oorzaak van de lage naleving met
name ligt in de beschikbaarheid van de middelen voor kleine teelten. De overtredingen die zijn
vastgesteld, hebben betrekking op het gebruik
van bestrijdingsmiddelen tegen onkruid met
een toelating in Nederland en vaak ook in de
bloembollensector, maar niet voor het specifieke gewas waarin deze middelen zijn toege-

past. De KAVB werkt samen met ketenpartijen
aan verduurzaming en aan verbetering van het
beschikbare middelenpakket.
Voor deze rapportage heeft de NVWA voornamelijk monsters genomen in de kleinere teelten. In de teelt van tulp, verantwoordelijk voor
bijna de helft van het totale areaal bloembollen
in Nederland, zijn weinig monsters genomen
en in die teelt bleek de naleving goed op orde.
Door de tulp zeer beperkt mee te nemen in de
steekproef en juist veel te controleren in relatief
kleine gewassen, geven de cijfers over de naleving geen reëel beeld van de sector, zo vindt de
KAVB.
De organisatie wil zich niet verschuilen achter
statistiek en ziet de rapportage van de NVWA
als extra aanmoediging om door te gaan met het
op orde brengen van het middelenpakket voor
de sector. André Hoogendijk, adjunct-directeur
KAVB: “We hebben in 2014 een actieplan opgesteld om de teelt van bloembollen verder te verduurzamen. De sector wil af van oneigenlijk
gebruik van middelen en gepuzzel met etiketten. Daarbij is met name de onkruidbestrijding
in kleine teelten een belangrijk knelpunt en dat
blijkt ook weer uit de reportage van de NVWA.
In 2015 zijn al enkele knelpunten opgelost en
daar gaan wij komende jaren mee door.”
In de kleinere teelten is het beschikbare pakket
aan onkruidmiddelen vaak ontoereikend, zegt
de KAVB. Dat komt doordat deze teelten voor
chemiefabrikanten economisch gezien niet voldoende interessant zijn. De KAVB werkt samen
met fabrikanten en distributeurs van gewasbeschermingsmiddelen en met het Loket Kleine Toepassingen van de NVWA om toch voldoende middelen voor de sector beschikbaar te
krijgen. In 2015 heeft dit onder meer geleid tot
nieuwe toelatingen voor de onkruidmiddelen
Primus, Wing P en Centurion Plus.
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